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Zagreb,  14. studenoga 2013.  

 
 

    
Poštovani, 
 
 
podsjećam Vas da se danas u 10 sati, u Boćarskom domu, otvara Smotradanas u 10 sati, u Boćarskom domu, otvara Smotradanas u 10 sati, u Boćarskom domu, otvara Smotradanas u 10 sati, u Boćarskom domu, otvara Smotra    Sveučilišta u Zagrebu.Sveučilišta u Zagrebu.Sveučilišta u Zagrebu.Sveučilišta u Zagrebu.    
    
Program svečanog otvaranja Smotre posvećen je plesnoj umjetnostiplesnoj umjetnostiplesnoj umjetnostiplesnoj umjetnosti budući da se od ove akademske 
godine po prvi puta u Hrvatskoj, na Sveučilištu u Zagrebu, izvode preddiplomski studiji Suvremenog 
plesa i Baletne pedagogije na Akademiji dramske umjetnosti. 
 
Nakon pozdravnih govora prorektorice za studente i studije prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.    Blaženke DivjakBlaženke DivjakBlaženke DivjakBlaženke Divjak te visokih 
uzvanika, Smotru će otvoriti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjelišprof. dr. sc. Aleksa Bjelišprof. dr. sc. Aleksa Bjelišprof. dr. sc. Aleksa Bjeliš. 
 
Očekuje se da svečanom otvaranju Smotre, kao i prethodnih godina, nazočiti brojni uzvanici i gosti. 
 
U umjetničkom dijelu programa svečanog otvaranja nastupit će studenticestudenticestudenticestudentice    studija studija studija studija Suvremenog Suvremenog Suvremenog Suvremenog 
plesaplesaplesaplesa koje će izvesti Pro-Impro uz pratnju korepetitora-udaraljkaša Mire Manojlovića.  
 
Također, sa željom da se na svečanom otvaranju Smotre posebna pažnja usmjeri na poticanje 
studentskog amaterizma, ali i da se dodatno istakne da je Republika Hrvatska od 1. srpnja nova članica 
Europske unije te da se na poseban način poželi dobrodošlica stranim izlagačima na ovogodišnjoj 
Smotri, poseban program izvest će članovi Studentskog kulturnočlanovi Studentskog kulturnočlanovi Studentskog kulturnočlanovi Studentskog kulturno----umjetničkogumjetničkogumjetničkogumjetničkog    drudrudrudruštva Ivan štva Ivan štva Ivan štva Ivan 
Goran Kovačić, grupe Goran Kovačić, grupe Goran Kovačić, grupe Goran Kovačić, grupe Međunarodni folklorMeđunarodni folklorMeđunarodni folklorMeđunarodni folklor, koji će posjetitelje povesti u plesno putovanje 
državama članicama EU. 
 
U programu svečanog otvaranja nastupit će i Kazališna glumačka skupinaKazališna glumačka skupinaKazališna glumačka skupinaKazališna glumačka skupina    Mokre gljiveMokre gljiveMokre gljiveMokre gljive    s Hrvatskih s Hrvatskih s Hrvatskih s Hrvatskih 
studija Sveučilišta u Zagrebustudija Sveučilišta u Zagrebustudija Sveučilišta u Zagrebustudija Sveučilišta u Zagrebu, koja je ove godine nagrađena Posebnom Rektorovom nagradom, a 
izvest će isječak iz predstave Balade Petrice Kerempuha. 
 
Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava se tijekom tri dana, od 14. do 16.od 14. do 16.od 14. do 16.od 14. do 16.    studenogastudenogastudenogastudenoga, u Boćarskom u Boćarskom u Boćarskom u Boćarskom 
domudomudomudomu, pod pokroviteljstvom Grada ZagrebaGrada ZagrebaGrada ZagrebaGrada Zagreba. 
 
Uz 33 fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu, posjetiteljima će se u tri dana predstaviti i 
veleučilišta, visoke škole, studentske udruge i ostali sudionici iz Hrvatske i inozemstva.  
 
Na ovogodišnjoj Smotri predstavlja se oko 110 sudionikaoko 110 sudionikaoko 110 sudionikaoko 110 sudionika. Osim iz Hrvatske, sudionici Smotre dolaze 
iz Slovenije, Austrije, Velike Britanije, Francuske, Nizozemske, Danske i Njemačke. 
 
Smotra će za posjetitelje biti otvorena danas i sutra, u četvrtak i petakSmotra će za posjetitelje biti otvorena danas i sutra, u četvrtak i petakSmotra će za posjetitelje biti otvorena danas i sutra, u četvrtak i petakSmotra će za posjetitelje biti otvorena danas i sutra, u četvrtak i petak    14. i 15.studenoga od 9 do 14. i 15.studenoga od 9 do 14. i 15.studenoga od 9 do 14. i 15.studenoga od 9 do 
18.30 sati, a u subotu 16. studenoga18.30 sati, a u subotu 16. studenoga18.30 sati, a u subotu 16. studenoga18.30 sati, a u subotu 16. studenoga    odododod    9 do 15 sati9 do 15 sati9 do 15 sati9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan. . Ulaz na Smotru je besplatan. . Ulaz na Smotru je besplatan. . Ulaz na Smotru je besplatan.     
 
Uz aktivnosti na svojim izložbenim prostorima, smještenima u zgradi i u izložbenom šatoru (balonu) 
Boćarskog doma, sudionici Smotre predstavljat će se posebnim prezentacijama na pozornici u 
izložbenom šatoru. Također, u sklopu programa predviđeno je i održavanje različitih panel-diskusija, 
tribina i radionica, uz kraće nastupe i predstavljanja različitih studentskih sportskih i umjetničkih 
grupa. 
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Očekuje se da će program ovogodišnje Smotre pratiti oko 25000250002500025000    posposposposjetiteljajetiteljajetiteljajetitelja svih generacija. 
 
 
Osim svečanog otvaranja, iz današnjeg programa Smotre posebno izdvajamoiz današnjeg programa Smotre posebno izdvajamoiz današnjeg programa Smotre posebno izdvajamoiz današnjeg programa Smotre posebno izdvajamo:::: 
 
TRITRITRITRIBINU BINU BINU BINU "ŠTO NAS (NE) OGRANIČAVA?""ŠTO NAS (NE) OGRANIČAVA?""ŠTO NAS (NE) OGRANIČAVA?""ŠTO NAS (NE) OGRANIČAVA?"    
Četvrtak 14. studenoga, 16.00 Četvrtak 14. studenoga, 16.00 Četvrtak 14. studenoga, 16.00 Četvrtak 14. studenoga, 16.00 ----    16.45 sati 16.45 sati 16.45 sati 16.45 sati     
 
Tribini pod nazivom "Što nas (ne) ograničava?" cilj je predstaviti zakonske akte ili jednostavno 
dokumente koji su u neposrednoj vezi s izborom zanimanja, razlikama u kvalifikacijama, 
mogućnostima na tržištu rada i sl. (Zakon o radu, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Strategija obrazovanja, 
znanosti i tehnologije). Pozvani su stručnjaci koji će informacijama iz prve ruke budućim studentima 
predstaviti mogućnosti i ograničenja koja mogu pridonijeti planiranju, razvoju i ostvarenju njihove 
profesionalne karijere.  

 
Moderatorica: prof. dr. sc. Blaženka Divjakprof. dr. sc. Blaženka Divjakprof. dr. sc. Blaženka Divjakprof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu  
    

na tribini sudjeluju:na tribini sudjeluju:na tribini sudjeluju:na tribini sudjeluju:    

pppprof. dr. sc.rof. dr. sc.rof. dr. sc.rof. dr. sc.     Neven BudakNeven BudakNeven BudakNeven Budak, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
predsjednik Nacionalnog operativnog tijela za izradu nacionalne Strategije obrazovanja, znanosti i 
tehnologije, posebni savjetnik predsjednika Vlade za znanost 

dr. sc.r. sc.r. sc.r. sc.     Boris JokićBoris JokićBoris JokićBoris Jokić, znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, član 
Nacionalnog operativnog tijela za izradu nacionalne Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije 

dr. sc. Teo Matkovićr. sc. Teo Matkovićr. sc. Teo Matkovićr. sc. Teo Matković, pomoćnik ravnateljice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  

prof. dr. sc. Damir Markučićrof. dr. sc. Damir Markučićrof. dr. sc. Damir Markučićrof. dr. sc. Damir Markučić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, zamjenik 
predsjednice Radne skupine za izradu Strategije studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu  
 
mr. sc. Ana Tecilazićr. sc. Ana Tecilazićr. sc. Ana Tecilazićr. sc. Ana Tecilazić----GoršiGoršiGoršiGoršić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja pri MZOS-u 
 
 
 
Detaljan program, popis sudionika, sponzora i medijskih partnera, kao i ostale informacije o Smotri 
dostupni su na mrežnoj stranici http://smotra.unizg.hr/ . 
 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

S poštovanjem, 

mr. sc. Tamara Dagen 

mob. 099 4564 443 

    


